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PASĀKUMA PROGRAMMA

PIEKTDIENA
10. 02. 2017

SESTDIENA
11. 02. 2017

SVĒTDIENA
12. 02. 2017

16.45-18.00  Līderu tikšanās
19.00-22.00  Galvenā sesija

09.30-10.30  Līderu tikšanās
11.00-14.00  Galvenā sesija
18.00-22.00 Galvenā sesija

10.00-13.30  Galvenā sesija

Vietu rezervācija: Platīna un augstāku līmeņu 
Neatkarīgajiem uzņēmējiem būs rezervētas 
sēdvietas. Pasākuma apmeklētājiem tiks 
ierādītas sēdvietas. Savas sēdvietas numuru jūs 
saņemsiet no savas augšējās līnijas sponsora 
pirms pasākuma.
Tuvākā lidosta: Tuvākā starptautiskā lidosta – 
Starptautiskā lidosta Rīga (apmēram 9 km no 
pasākuma norises vietas).
Vecuma ierobežojums: Personas jaunākas par 
18 gadiem, ieskaitot zīdaiņus, netiks ielaistas 
pasākuma telpās.

Ģērbšanās stils: Lietišķs ģērbšanās stils visa 
pasākuma laikā.
Tulkojums: Uzstāšanās notiks angļu vai krievu 
valodās. Pasākums tiks tulkots  igauņu, latviešu, 
lietuviešu un krievu valodās. Lai klausītos 
tulkojumus, lūdzu, ņemiet līdzi savu ierīci ar FM 
radio frekvenču uztvērēju un austiņām. 
Biļetes uz nākamo WES: Biļetes būs pieejamas 
pie Jūsu augšējās līnijas Platīna līmeņa 
uzņēmējiem sākot no oktobra Nedēļas nogales 
semināra Tallinā.



PASĀKUMA 
ĪPAŠAIS VIESIS

PETER MATZ
Kronis no Amerikas
Savienotajām Valstīm

PETER METZ JAU VAIRĀK KĀ 40 GADUS 
BAUDA DZĪVI PAR KĀDU CITI TIKAI VAR SAPŅOT

Peter ieguva atomfiziķa profesiju, sāka strādāt inženieru firmā un strauji kāpa pa 
karjeras kāpnēm. Vadot savā pakļautībā pāris simtus inženieru Peter saprata, ka 
viņš nekad nebūs brīvs, ja vien nenoorganizēs savu biznesu. Kad viņš ieraudzīja 
Amway biznesa modeli, viņš ātri sāka mācīties visu, kas varētu palīdzēt šim 
biznesam strādāt viņa labā. Par visiem panākumiem, kas sasniegti šo gadu laikā 
Peter saka „tagad ir vislabākais laiks būvēt šo biznesu“. Viņš tiek augsti godāts par 
savu redzējumu un spēju vadīt citus, lai palīdzētu uzbūvēt stabilu un ilgtspējīgu 
biznesu.

Ar 6 bērniem, 17 mazbērniem un 2 maz-mazbērniem Peter un Barbara joprojām 
darbojas. Viņi izbauda slēpošanu, braukšanu ar velosipēdiem, tenisu, kāpšanu 
kalnos, niršanu un snorkelēšanu. Viņi to komentē tā „tas viss palīdz mums justies 
jauniem“. Tā kā viņiem patīk ceļot, tad vairākas reizes gadā jūs satiksiet Peter un 
Barbaru  Āzijā, Eiropā, Havaju salās vai kādā citā brīnišķīgā vietā baudot šīs uzņē-
mējdarbības sniegtos augļus. Gadiem ejot viņi ir attīstījuši draudzības saites tik 
daudzās valstīs, cik lielākā daļa cilvēku nez vai vispār apmeklēs.


